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Územní odbor České Budějovice 

Úterý 7. června  

08:27 Dopravní nehoda – Jednotka HZSP Jihočeské letiště s technikou RZA ARO 4 x 4 

vyjela v obci Planá – letiště k havárii ultra lehkého letounu, které po nezdařeném 

přistávacím manévru a poškození podvozku sjelo z dráhy. Jednotka na místě provedla 

zajištění palivového systému proti úniku PHM a odpojení el. napájení. Poté odstranila 

letoun z dráhy a poskytla pomoc při naložení na podvalník. Po provedení úklidu 

po dopravní nehodě se jednotka v 08:50 hod. vrátila na základnu.  

13:13 Technický zásah – Na otevření bytu na žádost ZZS vyjela do obce Zahájí jednotka 

profesionálních hasičů z požární stanice České Budějovice.  

13:55 Planý poplach – Na ohlášený kouř z okna v obci České Budějovice, ulice U Trojice 

vyjela místní jednotka profesionálních hasičů. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o 

planý poplach. Návrat jednotky v 14:32 hod. 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Úterý 7. června  

14:54 Technický zásah – Na otevření bytu v Příkré ulici v Českém Krumlově vyjela 

na žádost Policie ČR místní jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky v 15:21 

hod. 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Úterý 7. června  

08:25 Technický zásah – Na odstranění nalomeného stromu nad dětským hřištěm v obci 

Mutná vyjela jednotka SDH obce Cizkrajov a jednotka profesionálních hasičů 

z požární stanice Dačice. Návrat jednotky v 12:14 hod. 

13:12 Technický zásah – Na čištění kanalizace v obci Nová Bystřice, ul. Vitorazská vyjela 

místní  jednotka SDH . Návrat jednotky v 14:44 hod. 

14:50 Technický zásah – Na odstranění roje nebezpečného hmyzu v obci Otín vyjela na 

žádost Městské policie jednotka SDH obce Jindřichův Hradec. Návrat jednotky 

v 17:15 hod. 

18:56 Technický zásah – Na odstranění padlého stromu v obci České Velenice vyjela místní 

jednotka SDH.  Návrat jednotky v 20:47 hod. 

21:07 Technický zásah – Na otevření bytu v obci České Velenice, ul. Komenského vyjela 

místní jednotka SDH. Návrat jednotky v 21:27 hod. 

  

Územní odbor Písek 

Úterý 7. června  

03:44 Dopravní nehoda – Na úklid vozovky po dopravní nehodě v obci Srlín vyjely 

jednotky profesionálních hasičů z požární stanice Písek a Milevsko. Návrat poslední 

jednotky v 10:63 hod. 



09:15 Technický zásah – Na otevření bytu na žádost ZZS v obci Milevsko, ul. ČS. armády 

vyjela místní jednotka profesionálních hasičů.  Jednotka byt neotvírala – uživateli se 

ho podařilo otevřít před jejím příjezdem. Jednotka pomohla ZZS se snesením pacienta 

a v 09:45 hod.  se vrátila na místo předchozí neukončené události u Srlína. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Úterý 7. června  

09:12 Dopravní nehoda – Na dopravní nehodu osobního vlaku, který najel do stromu 

u obce Stožec vyjela jednotka HZSP SŽDC České Budějovice. Nehoda se obešla bez 

zranění. Návrat jednotky v 13:05 hod. 

12:12 Technický zásah – Na technický zásah – náhrada nefunkčního zařízení vyjela do obce 

Smrčná jednotka SDH obce Sv. Maří. Jednalo se o dovoz vody. Návrat jednotky 

v 16:22 hod. 

 

Územní odbor Strakonice 

Úterý 7. června  

17:05 Technický zásah – Na odstranění stromu přes vozovku u obce Drahonice vyjela 

místní jednotka SDH. Návrat jednotky v 17:27 hod. 

19:15 Technický zásah – Na odstranění padlé stromu v obci Strakonice vyjela místní 

jednotka profesionálních hasičů. Návrat poslední jednotky v 20:11 hod. 

 

Územní odbor Tábor 

Úterý 7. června  

07:50 Technický zásah – Na odstranění roje nebezpečného hmyzu v obci Chotoviny vyjela 

jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Tábor. Návrat jednotky v 08:39 hod. 

07:52 Technický zásah – Na jeřábové práce v obci Veselí nad Lužnicí vyjela jednotka 

HZSP SŽDC České Budějovice. Návrat jednotky v 11:32 hod. 

08:31 Technický zásah – Na technický zásah – monitoring návěstidla v obci Planá nad 

Lužnicí vyjela jednota HZSP SŽDC České Budějovice. Návrat jednotky v 11:14 hod. 

11:55 Technický zásah – Na odstranění stromu padlého přes vozovku u obce Nadějkov 

vyjela jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Tábor.Návrat jednotky 

v 13:02 hod. 

14:25 Technický zásah – Na dohašení ohniska po pálení v obci Jistebnice vyjela místní 

jednotka SDH. Návrat jednotky v 15:23 hod. 

16:51 Technický zásah – Na technický zásah na žádost Policie ČR vyjela jednotka 

profesionálních hasičů do obce Val. Návrat jednotky 19:42 hod. 

19:51 Technický zásah – Na odstranění padlého stromu v obci Soběslav vyjela místní 

jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky v 20:07 hod. 

19:52 Technický zásah – K dalšímu odstranění padlého stromu v Hamerské ulici ve Veselí 

nad Lužnicí vyjela místní jednotka SDH. Návrat jednotky v 21:30 hod. 



20:26 Technický zásah – Jednotka HZSP SŽDC České Budějovice vyjela do obce Vlkov 

k odstranění stromu spadlého na trať. Návrat jednotky v 23:56 hod. 

20:28 Technický zásah – Odstranění padlého stromu v obci Vřesce vyjela provést jednotka 

profesionálních hasičů z požární stanice Tábor. Návrat jednotky v 21:02 hod. 

20:33 Technický zásah – Jednotka SDH obce Veselí nad Lužnicí vyjela ve své obci do ulice 

Pod Rafandou na odstranění stromu padlého přes cestu. Návrat jednotky v 21:28 hod. 

21:08 Technický zásah – Odstranění padlého stromu v obci Val provedla místní jednota 

SDH.  

 


